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 Ponto.Final.
nos prejuízos causados pelas lagartas às 

culturas agrícolas no Brasil

 Esse é o terceiro produto biológico 
fruto da parceria entre a Embrapa e a 
Bthek: o primeiro, Sphaerus SC, foi 
lançado em 2004 para controlar o 
mosquito da malária e o pernilongo, ou 
mosquito urbano e o segundo foi o Bt-
horus, em 2005, para combater o 
mosquito transmissor da dengue e os 
borrachudos. Ambos já estão no mercado 
e sendo utilizados em várias regiões 
brasileiras.

Parceria que dá frutos

www.cenargen.embrapa.br
sac@cenargen.embrapa.br
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O bioinseticida foi desenvolvido a partir de uma bactéria denominada 
Bacillus thuringiensis (Bt), amplamente utilizada em programas de controle 
biológico de pragas em todo o mundo, que é específica contra as lagartas e, 
portanto, inofensiva à saúde humana e ao meio ambiente. 

Com apenas um litro por hectare, o produto é capaz de matar as 
lagartas-alvo, preservando insetos benéficos ao ambiente, como as joaninhas 
e as tesourinhas, que também são eficientes como predadoras de lagartas e 
pulgões.

Bioinseticida

As estirpes da bactéria utilizadas na formulação do produto fazem 
parte do Banco de Bacilos Entomopatogênicos (bactérias específicas para 
insetos) da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que contém mais 
de 2.300 variedades de bactérias benéficas usadas como agentes de 
controle biológico.

Banco conserva bactérias benéficas

Lagarta da soja Lagarta do cartucho de milho Traça das crucíferas

Anticarsia gemmatalisSpodoptera frugiperda Plutella xylostella

Produto orgânico

O Ponto.Final.  será certificado para uso em agricultura 
orgânica e comercializado pela empresa Bthek 

Biotecnologia.
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O inseticida biológico Ponto.Final.  , desenvolvido em parceria entre a 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e a empresa Bthek 
Biotecnologia (DF), é capaz de controlar diversas lagartas que atacam 
culturas agrícolas. Entre elas, destacam-se: -  Lagarta da soja (Anticarsia 
gemmatalis); - Traça das crucíferas (Plutella xylostella); -  L a g a r t a  d o  
cartucho do milho (Spodoptera frugiperda).

Estudos Realizados

Aplicação do
Bioinseticida

para o
controle das

pragas

PONTO.FINAL.

Desenvolvimento
do Bioinseticida

usando este agente

Estirpe Brasileira
de bactéria é
selecionada
e usada no

PONTO.FINAL.
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